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Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu baznīcā
darbdienās notiek 7. 30 un 19. 00
Svētdienās un svētku dienās:
8.00 / 10.00 / 18. 00
Svētdienās plkst. 14. 00 Mise

Dievam viss ir iespējams!

Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
Katra mēneša 13. datumā plkst. 12.00
(izņemot svētdien) Sv. Mise par godu
Fatimas Dievmātei.

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Elvis Rudovičs, tālr.:29559299, e-pasts: elvi86@inbox.lv
Katra mēneša pirmajā piektdienā mūsu draudzē ir Tezē lūgšanu vakars
Sākums plkst. 18. 00, pēc sv. Mises Nomoda nakts un sv. Mise plkst. 24. 00!
 Kalpošana draudzē 


 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)
 Procesija
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
 Svētdienas skola bērniem / pieaugušajiem
Svētdienas skolas nodarbības svētdienās pēc Sv. Mises Baznīcas procesijas telpās. Atb. Marija Kudiņa (27855608). Aicināti visi!
Draudzē darbojas Labā Gana katehēzes grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša,
izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā.
Kontakti: e-pasts kalnaa@inbox.lv
Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze.
Rīgā, Klostera ielā 2, LV-1050,
reģ. nr. 90000099163, konts: LV77HABA000140J051886.
Draudzei piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (Finanšu ministrijas
24.11.2006.lēmums Nr. 260). Draudzes informatīvā lapa tiek sagatavota ik nedēļu.
E-pasts: avize@magdalenasdraudze.lv
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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 11. decembrī Nr. 49 (261)

Nu jau droši var teikt - katrs no jums ir
dzirdējis par Tezē Eiropas jauniešu
tikšanos Rīgā. Par to runā draudzē, par
to runā medijos, pat prezidents Raimonds Vējonis, ministru prezidents
Māris Kučinskis un Rīgas mērs Nils
Ušakovs ir tikušies ar Tezē brīvprātīgajiem un aicinājuši rīdziniekus piedalīties šajā pasākumā. Var sākt likties –
nu cik tad var malt vienu un to pašu…?!
Taču, ja padomājam mazliet plašāk, tad
bilde var mainīties.
Kas būtu noticis, ja Jēzus mācekļi un
sekotāji pēc Viņa nāves un augšāmcelšanās nebūtu gājuši pa pasauli un sludinājuši? Vai tad mēs zinātu par Viņu?
Mācekļiem vienā brīdī taču arī varēja
likties – nu labi, Jēzus bija varens,
gudrs, bet nu tagad Viņš ir miris…
Viņš pats taču tik daudz sludināja citiem, cik tad var malt vienu un to pašu?
Es, protams, pārspīlēju dramatiskākam
efektam. Taču tas, ko gribēju uzsvērt –
tāpat kā toreiz, pēc Kristus nāves un
augšāmcelšanās, tā arī tagad mēs, kas
esam saņēmuši ticības dāvanu, esam
atbildīgi par to, lai par šo vēsti izstāstītu pasaulei. Katrā svētajā Misē mēs
sakām vārdus: “Mēs vēstīsim par Tavu
nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu

augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.” Izplatot ziņas par Tezē Eiropas
jauniešu tikšanos, mēs liecinām par
Jēzus augšāmcelšanos. Mēs liecinām,
ka Viņš ir devis mums ticības dāvanu,
ka Viņš pats ir personīgi un īpaši pieskārsies mūsu sirdīm, bijis ar mums gan
priekos, gan bēdās. Mēs liecinām, ka
Viņš nav nekāds maziņš dieviņš, kas
snauž kādā mūsu sirds kambarītī, bet
gan ir varens Dievs, Brīnumu Ķēniņš!
Un vai tad tas nav tas, ko Jēzus lika
darīt saviem mācekļiem?
Ir ļoti labi, ka tik daudzi no mūsu
draudzes uzņems pie sevis jauniešus. Ir
arī daudzi, kuri dažādu iemeslu dēļ
svētceļniekus uzņemt nevarēs. Taču lai
pastāstītu rīdziniekiem, vēl precīzāk,
mums tuvākajiem – ģimenei, draugiem, radiem, kolēģiem, vingrošanas
nodarbību biedriem, bibliotekārei,
zobārstam un Narvesen pārdevējai –
nav vajadzīgs nekas cits, kā tikai mute
un balss. Ja mēs nestāstīsim citiem, kā
tad viņi uzzinās?!
Tāpēc par Tezē tikšanos “var un vajag
malt” aizvien. Jo sevišķi tiem, kas par
to nav dzirdējuši vai nekad nav domājuši. Vēlot daudz prieka, sludinot par
mīļo Dievu un Tezē – Laura,
Sv. M. Magdalēnas draudzes Tezē komandas brīvprātīgā
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Šodien, tiks pasvētītas oblātes Kristus dzimšanas svētku maltītei!!
Ar svētku dievkalpojuma kārtību var iepazīties uz oblātes konverta vāciņa.
Šodien, 11. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Alfas nedēļas nogales noslēgums. Lekcijas, sadraudzības laiks, diplomu izsniegšana un pateicības!
Šodien, 11. decembrī, Alfas nedēļas nogales izskaņā, plkst. 16. 00
Pateicības koncerts mūsu dievnama griestu restaurācijas atbalstītājiem!
Sirsnīgi un mīļi aicināti visi!
Sirsnīga pateicība visiem par ziedojumiem nometnei bērniem ar
īpašām vajadzībām, tika saziedots 133, 58 euro, kas ir pietiekoši, lai uzturētu nometni vienu dienu. Pateicībā Zane Tiltiņa.
Pirmdienās mūsu draudzē no plkst. 18. 00 līdz plkst. 19. 00 TEZĒ
lūgšanas! Kopienas mājas lapa www.taizeriga.lv
Pirmdien, 12. decembrī, plkst. 20.30 Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā tiks svinēta Svētā Mise par dzimtas koka dziedināšanu! Lai tai sagatavotos un pareizi atpazītu problēmu cēloņus dzimtā, iespējams izmantot
materiālus no grāmatas „Dieva bērnu pilnvaras” 96. – 115. lpp. To var iegādāties draudzes grāmatu galdā.
15.12. plkst. 17.45 Tezē viesģimeņu tikšanās Magdalēnas baznīcā
18.12. plkst. 16.30 Tezē viesģimeņu tikšanās sv. Ģimenes mājā
17.12. plkst 19.00 Tezē komandas tikšanās sv.Ģimenes mājā, info Ēvija, tel.
28368861. Aicinām visus, kuri vēlas iesaistīties no 26.12. līdz 01.01.
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā 2016. gada 17.decembrī
plkst. 20:00 JASMĪNAS KORIS (diriģenti Agita Ikauniece, Francis Upaciers)! Mīļi aicināti visi!
18. decembrī mūsu draudzē plkst. 20. 00 Baroka mūzikas koncerts!
18. decembrī plkst. 17. 30 Betlēmes uguns saņemšana—
ekumēnisks dievkalpojums! Pēc tam draudzes sv. Mise. Kopā ar mums
būs Latvijas Televīzija!
Aicinām apmeklēt Adventa labdarības tirdziņu, kas notiks 18. dec.
Klostera ielā Māras zālē no pl 10-15. Dalībniekiem būs iespēja atbalstīt kādu no trim labdarības projektiem. Tirdziņu organizē Katoļu Baznīcas Vēstnesis!
LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem
mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām bērnus nodarbībām: 36g.v. bērniem - Ieva (22190288), 3-9+g.v. bērniem - Ilze Terēze Gulbe (29447445). Laba Gana katehēze bērniem kuri vēlas saņemt 1. Sv. Komūniju nodarbības no 16-18:00 Nodarbības vada katehēte Ilze Terēze Gulbe talr. 29447445
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Atb. soc. darbinieces
Rita Karpinska tālr. 20000466 vai
Evija Anastasija 28787464

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
No 19.12. pirmdienās, plkst. 11.30.- 13.00 Svēto Rakstu studijas. Vadīs
Anastasia.
Otrdien, 13.12. plkst. 13.00 Senioru klubiņā veidosim, apsveikumus
un dāvanas. Būs eņģeli no pērlēm, apsveikuma kartiņas no pogām un
daudz citu interesantu lietu.
Trešdienās, plkst. 16.15-17.00 Vācu valoda. Vada studente no Vācijas
Hanna.
Piektdienās plkst. 12.00-15.00 karjeras konsultantes Zandas Bergas konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālr. 20000466.

Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS
No 16. līdz 18. decembrim Latvijā ciemojas harizmātiskās kopienas „Glos
Pana” vadītājs Marcins Zelinskis no Polijas. Marcins ir sludinājis labo
vēsti Polijā, Lietuvā, Itālijā, Anglijā, ASV. Viņa sludināšanu vienmēr pavada zīmes un brīnumi. Daudzas fiziskas un garīgas dziedināšanas: aklie
sāk redzēt, kurlie dzirdēt un klibie staigāt un saistītie kļūst brīvi.
16. decembrī 19.00 Svētā Mise Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, bet
pēc dievkalpojuma Marcina kalpojums un aizlūgšanas.
17. decembrī Klostera ielā 4, 2. stāva zālē rekolekcijas no
plkst. 10.00 līdz 17.00.
Biedrība “Asociācija Ģimene” lūdz aktīvu dalību parakstu vākšanu
par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni”.
«Rūpējieties par skaistumu, jo tas izdziedinās daudzas brūces, kādas
mūsdienu cilvēks nes savā sirdī un dvēselē» Savā vēstījumā pāvests Francisks norāda uz nepieciešamību rūpēties par sakrālo ēku skaistumu.
Saglabājot savu vienkāršību un būtību, baznīcām ir jābūt par skaistuma,
miera un viesmīlības oāzēm, palīdzot ticīgajiem satikties ar Dievu un
stiprināt attiecības ar kopienas locekļiem. Tādā veidā baznīca kļūs par
atskaites punktu visiem iedzīvotājiem!
Pāvests Francisks.

